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Dnr - 

§ 100 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Utbildningschef Hans Dahlquist och vård- och omsorgschef Madeleine 
Moberg informerar om: a) projekt avs samverkan över sektorsgränser 
gällande barn. 

b) Utvecklingsstrateg Kristina Prahl informerar om a) serviceprojektet. 

c) Kommunchef Stefan Larsson informerar om: a) BT Kemi 
efterbehandling – upphandling av efterbehandlingsentreprenad. 

d) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om: a) Prel befolkningsstatistik 
per 2019-02-28 (Dnr 73-2019), samt b) Befolkningsprognos 2019 – 
2030 (Dnr 114-2019). 

e) Administrativ chef Michael Andersson informerar om a) Telia Sverige 
AB m.fl. ./. Telenor Sverige AB om överprövning av avtals giltighet - 
Överklagande av Kammarrättens i Göteborg avgörande 2018-12-03, 
mål nr 3295-3366-18, Dnr 2014-2016), b) Dom i ärende avs 
laglighetsprövning enligt kommunallagen (förändring av arvode för 
kommunstyrelsens förste vice ordförande) från Svalövs kommun (Dnr 
27-2017), samt c) Dom - Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för täkt 
av kaolinråvara samt bortledande av grundvatten på fastigheterna 
Billinge 1:1 m.fl., Eslövs m.fl. kommuner (Dnr 606-2014). 

f) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om: a) SKL Cirkulär 19:18 - 
Vårpropositionen 2019 och vårändringsbudgeten för 2019. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 101 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 2018-05-17 
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Dnr 2-2019 

§ 102 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

Sammanfattning av ärendet 

Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 

 

  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(36) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 121-2019 

§ 103 Ekonomisk uppföljning per den sista mars för 
kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för kommunstyrelsen 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per den sista 
mars 2019 för kommunstyrelsens verksamhet.  

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-29, § 36, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för kommunstyrelsen 
godkänns. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-29, § 36 
Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för kommunstyrelsen, daterad 
2019-04-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för 
kommunstyrelsen godkänns 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN) 
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Dnr 121-2019 

§ 104 Ekonomisk uppföljning per den sista mars för 
Svalövs kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för Svalövs kommun 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per den sista 
mars 2019 för Svalövs kommun.  

Bildningsnämnden har inte tagit sin internbudget för 2019 ännu, varför en 
uppskattning därför gjorts av nuläget. 
 
Arbetsutskottet föreslog 2019-04-29, § 37, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för Svalövs 
kommun godkänns. 
 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-29, § 37 
Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för Svalövs kommun, daterad 
2019-04-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för 
Svalövs kommun godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN) 
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Dnr 136-2019 

§ 105  Extra ekonomisk uppföljning gällande 
Bildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Bildningsnämnden skall lämna en extra 
ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. Uppföljningen skall 
redovisa Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 maj 2019 
och överlämnas till kommunstyrelsen senast den 12 augusti 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har framkommit till kommunledningen att Bildningsnämnden inte har fattat 
beslut om egen internbudget 2019 samt skolpeng. Anledningen är, såvitt den 
kan bedömas, att det har funnits brister i nämndens beslutsunderlag. Nämnden 
har av kommunledningen uppmanats att fatta beslut i ovan nämnda ärenden 
innan kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj. 

En konsekvens av att fullmäktiges beslut inte verkställts är att 
sammanställningen av kommunens ekonomiska ställning per den 31 mars 
innehåller betydande osäkerheter och att prognosen kan innehålla allvarliga 
brister. 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ett särskilt ansvar för den 
ekonomiska förvaltningen och därför föreslås att kommunstyrelsen beslutar om 
att Bildningsnämnden skall lämna en extra ekonomisk uppföljning till 
kommunstyrelsen. 

Uppföljningen skall visa nämndens ekonomiska ställning per den 31 maj 2019 
och lämnas till kommunstyrelsen senast den 12 augusti 2019. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-29, § 38, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kommunstyrelsen beslutar att Bildningsnämnden skall lämna en extra 
ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. Uppföljningen skall redovisa 
Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 maj 2019 och överlämnas 
till kommunstyrelsen senast den 12 augusti 2019. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-29, § 38 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M) och Teddy Nilsson 
(SD): 1) Kommunstyrelsen beslutar att Bildningsnämnden skall lämna en extra 
ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. Uppföljningen skall redovisa 
Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 maj 2019 och överlämnas 
till kommunstyrelsen senast den 12 augusti 2019. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (LELE) 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 
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Dnr 144-2019 

§ 106 Kompensation för löneökningar 2019 
(Löneöversyn) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. 13 077 100 kronor avseende ökade lönekostnader 2019 fördelas till 
respektive nämnd enligt bilaga till tjänsteskrivelse. 

2. Finansiering sker ur strategisk reserv. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut i samband med budget 2019 anger en ram på 2,5 
% för årets löneförhandlingar med ett tillskott för några prioriterade grupper.  

Medel har avsatts i strategisk reserv för ändamålet.  

Alla förhandlingar är inte klara ännu men beslut om kompensationen bör ändå 
fattas nu. Förvaltningen menar att det är viktigt att beslut om lönekompensation 
fattas redan i maj för att underlätta förståelsen av de ekonomiska rapporterna 
eftersom nya löner inklusive löneökningar redan betalas ut.  

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att följande grupper ska vara prioriterade 
i årets förhandlingar: Undersköterskor, centrala IT-funktionen, förskolechefer, 
kockar och socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. För dessa grupper har 
utrymmet varit 3,7 %.  

Inom Kommunals löneutrymme har en satsning gjorts på städpersonal och 
personliga assistenter.  

Löneökningar avser 1 april utom för Kommunals område där 1 maj gäller. 

Enheter som eventuellt höjer verksamhetens löner utöver kompensationen 
måste finansiera detta inom verksamhetens totalram.  

Anslag för politiker har höjts motsvarande inkomstbasbeloppet, som arvoden 
knyts till. Dessa har höjts per 1 januari.  

Kompensationen för ökade lönekostnader utifrån 2019 års löneöversyn är totalt 
13 077 100 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2019-05-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) 13 077 100 kronor avseende ökade lönekostnader 2019 
fördelas till respektive nämnd enligt bilaga till tjänsteskrivelse. 2) Finansiering 
sker ur strategisk reserv. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, AAN, MEKN, EMTO, AAJN, JEMS, JRKH) 
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Dnr 273-2018 

§ 107 Ansökan om partistöd 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Moderaterna beviljas partistöd med 52 965 kr. 

2. Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade 
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning. 

Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen, 
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av 
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument: 

1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår. 

2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som 
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt 
partistödet. 

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".  

Respektive partis ansökan om partistöd är komplett.   

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-29, § 40, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Moderaterna beviljas partistöd med 
52 965 kr. 2) Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-29, § 40 
Ansökan om partistöd 2019 från feministiskt initiativ, inkommen 2019-04-14 
Ansökan om partistöd 2019 från moderaterna, inkommen 2019-04-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L) och Teddy Nilssons (SD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Moderaterna beviljas partistöd med 52 965 kr. 2) 
Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Feministiskt initiativ 
Moderaterna  
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 112-2019 

§ 108 Årsredovisning 2018 – Samordningsförbundet 
Finsam Landskrona - Svalöv 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv årsredovisning 
för år 2018 noteras. 

2. Direktionen för Samordningsförbundet Finsam Landskrona Svalöv 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning från Samordningsförbundet Finsam Landskrona 
Svalöv för år 2018. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning från Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) Angelie Fröjds (M) och Annelie Perssons (S) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Samordningsförbundets Finsam Landskrona 
Svalöv årsredovisning för år 2018 noteras. 2) Direktionen för 
Samordningsförbundet Finsam Landskrona Svalöv beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

Jäv 

P g a jäv deltar inte Aase Jönsson (KD) i behandlingen av ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 
Landskrona kommun 
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Dnr 124-2019 

§ 109 Årsredovisning 2018 – AB Sydvatten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. AB Sydvattens årsredovisning för år 2018 noteras. 

Kommunstyrelsen beslut 

1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning 2018 för AB Sydvatten.  

Årsstämman avhålles 2019-05-27, varför beslut om uppdrag får fattas av 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 för AB Sydvatten.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Angelie Fröjd (M): 1) Den verksamhet som bedrivits av 
aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie 
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Fredrik Jönssons (C) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) AB Sydvattens årsredovisning för år 2018 noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

Jäv 

P g a jäv deltar inte Jan Zielinski (S) i behandlingen av ärendet. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Sydvatten AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 119-2019 

§ 110 Årsredovisning 2018 - KommunAssurans Syd 
Försäkrings AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2018 
noteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående 
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2018 för KommunAssurans Syd Försäkrings 
AB. 

Årsstämman avhölls 2019-05-09, varför beslut om uppdrag till ombudet fått 
fattas av ordföranden på delegation. 

Beslutsunderlag 

Kompletterande skrivelse, daterad 2019-05-03 
Årsredovisning 2018 för KommunAssurans Syd Försäkrings AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under 
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2018 noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförsäkring Syd Försäkrings AB 
Svalövs kommuns ombud och ersättare  
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Dnr 137-2019 

§ 111 Årsredovisning 2018 – Inera AB  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Inera ABs årsredovisning för år 2018 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för Inera AB beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning 2018 för Inera AB.  

Ett sextiotal anställda vid Inera AB har i en skrivelse, daterad 2019-04-26, 
framfört synpunkter på den av ägarrådet föreslagne ny ordföranden såsom 
olämplig för uppdraget, och hemställt om att ägarna tar initiativ till ett nytt 
ägarråd inför bolagsstämman 2019-06-05. SKL Företag AB har genom 
ordföranden Anders Knape bemött kritiken i skrivelse daterad 2019-04-30. 

Det noteras att den föreslagne ordföranden dragit tillbaka sin kandidatur, och att 
ett nytt ägarråd kommer att utlysas. Nytt datum för bolagsstämma kommer 
förmodligen att sättas. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från SKL Företag, daterad 2019-04-30 
Skrivelse från personal vid Inera AB, daterad 2019-04-26 
Årsredovisning 2018 för Inera AB.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och Angelie Fröjd (M): 1) Den verksamhet 
som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Fredrik Jönssons (C) ), Jan Zielinskis (S) och Angelie Fröjds (M) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Inera ABs årsredovisning för år 2018 noteras. 2) 
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att 
styrelsen och VD för Inera AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
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Protokollet ska skickas till: 
SKL Företag AB 
Inera AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 140-2019 

§ 112 Årsredovisning 2018 – SKL Kommentus AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. SKL Kommentus ABs årsredovisning för år 2018 noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning 2018 för SKL Kommentus AB 

Årsstämma avhålles 2019-05-15 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 för SKL Kommentus AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) SKL Kommentus 
ABs årsredovisning för år 2018 noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
SKL Företag AB 
SKL Kommentus AB 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(36) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr: KS 302-2018, SBN 150-2019 

§ 113 Riktlinjer gällande gränsdragning för sektorerna i 
hyresrelationerna  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisade riktlinjer godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Hittills har varje sektor i stort sett själv svarat för lokalplanering och 
lokalförsörjning efter sina behov; oftast i samverkan med AB SvalövsLokaler 
eller annan privat hyresvärd. Kommunens hyresavtal har tecknats mellan 
kommunen, som hyresgäst, och huvudsakligen AB SvalövsLokaler. Kommunen 
är även hyresgäst hos privata hyresvärdar.  

Vidare upplåter kommunen i sin tur och i andra hand lokaler eller del av lokaler 
till sina egna verksamheter eller till externa parter. Utöver detta upplåter man 
byggnader eller fastigheter genom arrenden. Behov föreligger att styra upp 
arbetet med lokalförsörjningen med tydliga riktlinjer och tydlig 
ansvarsfördelning.  

Efter beslut i kommunfullmäktige 2019-03-25 övertar Sektor samhällsbyggnad 
huvudansvaret för lokalsamordningen i enlighet med det 
lokalförsörjningsprogram som antogs våren 2018. För att tydliggöra arbetet 
framåt har förslag till riktlinjer tagits fram.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-04-23, § 65, kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Redovisade riktlinjer godkänns. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-23, § 65 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-04-03 
Riktlinjer gällande gränsdragning för sektorerna i hyresrelationerna daterat 
2019-04-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD) och Angelie 
Fröjd (M): 1) Redovisade riktlinjer godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det.  
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Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S) och Èmelie Lundgren (S) deltar ej i 
beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HSDT, MAMG, MLLG, RTAT, HAHZ) 
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Dnr 80-2019 

§ 114 Revidering av ägardirektiv - LSR Landskrona 
Svalöv Renhållnings AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Reviderat ägardirektiv godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit förslag till reviderad bolagsordning. Bolagsordningen får inte 
ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Landskrona stad och 
Svalövs kommun. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-01, § 28, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderad bolagsordning godkänns. 

Efter arbetsutskottets sammanträde har en ny version av förslaget till 
bolagsordning inkommit, samt ett förslag till reviderat ägardirektiv. 

Kommunstyrelsens fattade 2019-04-15, § 91 följande beslut: 1) Förslaget till 
nytt ägardirektiv behandlas vid nästkommande sammanträde med 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-29, § 72, följande beslut: 1) Reviderad 
bolagsordning godkänns. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 72 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 91 
Förslag till reviderat ägardirektiv 
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-01, § 28 
Redovisning av föreslagna förändringar, daterad 2019-04-01 
Förslag till bolagsordning, inkommen 2019-03-11 
Bolagsordning, antagen vid årsstämma 2010-05-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Marie Irbladhs (C) och Teddy Nilssons (SD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderat ägardirektiv godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Landskrona stad 
Svalövs kommuns ombud med ersättare (även efter beslut i kommunstyrelsen) 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 41-2019 

§ 115 Remiss: Lite mer lika - Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 
2018:74) 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar SKLs yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, 
kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/-avgift.  

I utredningsdirektiven anges att översynen ska överväga om det nuvarande 
systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och med 
anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmodeller som finns, 
nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget ingår också att 
analysera möjligheterna att förenkla utjämningen. Förändringarna föreslås 
genomföras år 2020.  

Remissen ska besvaras senast den 17 maj.  

Arbetsutskottet fattade 2019-0429, § 41, följande beslut: 1) Ärendet överlämnas 
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-29, § 41 
Remiss: Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting (SOU 2018:74) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Èmelie Lundgren (S) och Angelie 
Fröjd (M): 1) Kommunstyrelsen antar SKLs yttrande som sitt eget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Regeringskansliet inkl ytrande (fi.remissvar@regeringskansliet.se samt 
fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet) (yttrande i Word-format) 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN) 
  

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet
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Dnr 48-2019, 255-2018 

§ 116 Kommunikationsplanering – Årsplanering 2019 
press/nyheter 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med god kommunikationsplanering är att informera om kommunens olika 
verksamheter både internt och externt. Internt för kommunens invånare, 
medarbetare och näringsidkare. Externt för att till exempel öka inflyttning till 
kommunen samt öka turismen. Detta är delar som ingår i kommunens 
marknadsföringsstrategi som gäller för 2016-2018. En uppdatering av 
marknadsföringsstrategin planeras så snart visionsarbetet är genomfört. I 
avvaktan på detta arbetar kommunförvaltningen efter nuvarande 
marknadsföringsstrategi. 

För att förstärka Svalövs kommuns varumärke föreslår förvaltningen att 
kommunen ska arbeta med en god kommunikationsplanering för att på ett 
strukturerat sätt kommunicera vad som händer i kommunen, både gällande 
årligen återkommande händelser och i samband med viktiga beslut, invigningar, 
lagakraftvinnande av viktiga beslut och dokument med m.m. 

Därför föreslås kommunstyrelsen att uppdra åt nämnderna att sammanställa de 
årligen återkommande händelser som är viktiga att kommuniceras internt och 
externt och återrapportera dessa till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen fattade 2019-01-14, § 8, följande beslut: 1) Nämnderna 
uppdras att i samband med beslut av stora händelser, som ombyggnationer, 
nybyggnationer, laga kraftvinnande av viktiga beslut och dokument, 
kommunicera händelsen internt och externt. 2) Nämnderna uppdras att ta fram 
en årsplanering för händelser som är viktiga för Svalövs kommun ur ett 
varumärkesbyggande perspektiv. Årsplaneringen ska årligen återrapporteras till 
kommunstyrelsen i november för nästkommande år. 3) Årshjulsrapporteringen 
för 2019 sker till kommunstyrelsen i mars 2019. 

Nämnderna har nu inkommit med den beslutade årsplaneringen. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-15, § 83, följande beslut: 1) Ärendet 
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i maj. 

Nu föreligger också en sammanställning av nämndernas redovisningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 83 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-03-19, § 31 
Socialnämndens protokoll 2019-03-05, § 35 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-02-28, § 11 
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-25, § 23 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-21, § 19 
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Bildningsnämndens protokoll 2019-02-14, § 10 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-14, § 31 
Arbetsutskottets protokoll 2018-12-18, § 124 
Förslagsskrivelse, 2018-12-10 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24, § 112 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) , Jan Zielinski (S) 
och Stefan Pettersson (M): 1) Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HSDT, MLLG, MEMG, KABD, DLHN, LELE, SAMA, HAHZ) 
Samtliga nämnder och styrelser  
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Dnr: KS 67-2019, SN 32-2019, VON 31-2019 

§ 117 Yttrande om rekommendation till kommuner om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system 
för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till det samlade förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt 
sammanträde den 14 december 2018: 

-att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i 
kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). 

-att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive 
kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent. 

-att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 

-att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 
2019. 

Socialnämnden fattade 2019-04-02, § 42, följande beslut: 1) Socialnämnden 
ställer sig positiv till det samlade förslaget. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-04-17, § 46, följande beslut: 1) Vård- 
och omsorgsnämnden ställer sig positiv till det samlade förslaget. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-04-17, § 46 
Socialnämndens protokoll 2019-04-02, § 42 
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-03-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Hans Lindström 
(SD) och Anneli Persson (S): 1) Kommunstyrelsen ställer sig positiv till det 
samlade förslaget. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

Protokollet ska skickas till: 
SKL (registrator@skl.se) 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MLLG, MAMG, SAMA) 
 
  

mailto:registrator@skl.se
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Dnr: KS 138-2019, BIN 79-2019 

§ 118 Bestämmelser för utdelning av Kulturskolans 
stipendium 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Bestämmelser för utdelning av Svalövs kulturskolas stipendium, 
daterade 2019-04-04, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med en översyn av bestämmelserna för utdelning av Svalövs 
kommuns kulturstipendium, respektive Poppestipendiet, gav bildningsnämnden 
förvaltningen i uppdrag att också se över bestämmelserna för utdelning av 
Svalövs kulturskolas stipendium. 

Förslag till bestämmelser för utdelning av Kulturskolans stipendium har tagits 
fram hos Allmänkultur, i samarbete med Svalövs kulturskola. 

Bildningsnämnden föreslog 2019-04-11, § 25, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Bestämmelser för utdelning av 
Svalövs kulturskolas stipendium, daterade 2019-04-04, antas. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2019-04-11, § 25 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-04 
Förslag till bestämmelser för utdelning av Kulturskolans stipendium, daterat 
2019-04-04 
Bildningsnämndens protokoll 2018-10-30, § 103  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelunds (L), Kim Hellströms (SD), Fredrik Jönssons (C) och Èmelie 
Lundgrens (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Bestämmelser för 
utdelning av Svalövs kulturskolas stipendium, daterade 2019-04-04, antas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner 
att kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, SSN, LELE) 
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Dnr: KS 31-2019, SBN 21-2019 

§ 119 Strategiskt markköp del av Billeberga 31:1 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Del av Billeberga 31:1 består idag av jordbruksmark och är belägen vid väg 17. 
Marken är av strategisk betydelse för kommunen och området ingår i 
planprogrammet för Billeberga och pekas ut som ett framtida 
utbyggnadsområde. Detta medför att det finns förväntningar på marken om 
ändrad markanvändning. 

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att marknadsvärdet för det 
aktuella objektet uppgår till 450 000 kr/ha, totalt 3,375 miljoner kronor för 7,5 
ha. Detta grundar sig på jordbruksmarkvärde med ett visst förväntningsvärde. 

Marken, del av Billeberga 31:1, är idag utarrenderad med en intäkt på 37 500 
kr/år. Kapitalkostnaden för marken kommer att bli ca 53 000 kr/år. Arrendet 
kommer bara att delvis täcka kommunens kapitalkostnad för marken. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-01-24, § 14, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förvärv av del av Billeberga 
31:1 (ca 7,5 ha) för en köpeskilling om 450 000 kr/ha (45 kr/kvm) godkänns. 
Köpet blir ett strategiskt markförvärv för den kommunala markreserven. 2) 
Medel motsvarande 3 550 000 kronor avsätts för förvärvet av del av Billeberga 
31:1 (inklusive lagfartskostnad samt erforderlig fastighetsbildning). 3) 
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingar 
i ärendet. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-02-25, § 28, följande beslut: 1) Förvärv av del 
av Billeberga 31:1 (ca 7,5 ha) för en köpeskilling om 450 000 kr/ha (45 kr/kvm) 
godkänns. Köpet blir ett strategiskt markförvärv för den kommunala 
markreserven. 2) Medel motsvarande 3 550 000 kronor avsätts för förvärvet av 
del av Billeberga 31:1 (inklusive lagfartskostnad samt erforderlig 
fastighetsbildning). 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att 
underteckna handlingar i ärendet. 

Då fastigheten är taxerad som jordbruksfastighet så krävs tillstånd enligt 
jordförvärvslagen (1979:230) för att förvärvet ska vara giltigt.  

Enligt Jordbruksverkets regler krävs att förvärvet stöds av kommunens antagna 
översiktsplan eller något motsvarande planeringsdokument. Kommunen anser 
att planprogrammet är ett sådant motsvarande planeringsdokument.  

För att kunna ansöka om tillstånd måste förvärvet vara genomfört. Enligt 
köpekontraktet är dock köpet ogiltigt om förvärvstillstånd nekas. 

2019-04-26 inkom beslut från Länsstyrelsen angående Ansökan om tillstånd 
enligt jordförvärvslagen där Länsstyrelsen avslår ansökan och inte medger 
Svalövs kommun förvärvstillstånd för förvärv av del av Billeberga 31:1. Skäl för 
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deras beslut är att planprogrammet i Billeberga saknar stöd i gällande 
översiktsplan.  

Kommunen avser att överklaga beslutet. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 28 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 36 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-01-24, § 14 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-01-22 
Förslag till köpekontrakt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M) och Teddy 
Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner 
att kommunstyrelsen antar det. 

  

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, HAHZ) 
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Dnr: KS 139-2019,  BRN 7-2017 

§ 120 Lokalanpassning av brandstation i Röstånga 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Nytt hyresavtal ingås med Brf Odengården.  

2. Räddningstjänstens budgetram utökas med 60 000 kr år 2021 och 
120 000 kr per år från år 2022 för kostnader kopplade till hyresavtalet.  

3. Förslaget om hyresreduktion för perioden 1/1 2020 - 1/7 2021 som 
inlösen för bostadsrätten, totalt motsvarande 200 000 kr, accepteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, bemyndigas 
samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg underteckna erforderliga 
handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande brandstation i Röstånga är belägen i Röstånga tätort och inryms i 
lokaler tillhörig bostadsrättsföreningen Odensjögården (HSB). Upplåtelsen 
består i dels en vagnhall som är upplåten som bostadsrätt samt en mindre 
angränsande lokal som upplåtits som hyresrätt vilken nyttjas som pausrum och 
omklädning. Utöver detta har man tillgång till ett mindre utrymme, också genom 
hyresrätt, i källaren i angränsande byggnad, som används som gym. Således 
två hyresavtal och en bostadsrätt. Sammantaget är lokalerna för små och 
saknar avgränsning mellan ren och smutsig del. Nuvarande situation är ett 
arbetsmiljöproblem som måste åtgärdas då cancerrisken utgör riskfaktor.  

 Att helt lägga ner verksamheten i Röstånga bedöms inte som aktuellt. 

Den utredning som gjorts har lett fram till två förslag på lösning, vilka tidigare 
har presenterats för nämnden. Dessa presenteras i förvaltningens 
förslagsskrivelse, daterad 2019-03-27.  

Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2019-04-25, § 35, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Nytt hyresavtal ingås med 
Brf Odengården. 2) Räddningstjänstens budgetram utökas med 60 000 kr år 
2021 och 120 000 kr per år från år 2022 för kostnader kopplade till hyresavtalet. 
3)  Förslaget om hyresreduktion för perioden 1/1 2020 - 1/7 2021 som inlösen 
för bostadsrätten, totalt motsvarande 200 000 kr, accepteras. 4) Räddningschef 
Eva Lövbom bemyndigas underteckna erforderliga handlingar. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-04-25, § 35 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-03-27 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (S), Angelie Fröjd (M) och Stefan 
Pettersson (M): 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, 
bemyndigas samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg underteckna erforderliga 
handlingar. 

Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (S), Angelie Fröjds (M) och Stefan 
Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Nytt hyresavtal ingås 
med Brf Odengården. 2) Räddningstjänstens budgetram utökas med 60 000 kr 
år 2021 och 120 000 kr per år från år 2022 för kostnader kopplade till 
hyresavtalet. 3) Förslaget om hyresreduktion för perioden 1/1 2020 - 1/7 2021 
som inlösen för bostadsrätten, totalt motsvarande 200 000 kr, accepteras. 4) 
Räddningschef Eva Lövbom bemyndigas underteckna erforderliga handlingar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bygg- och räddningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, EOL, RTAT, HAHZ) 
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Dnr:  KS 277-2018, VON 26-2019 

§ 121 Motion, Akademisk specialisttjänstgöring för 
sjuksköterskor (AST) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-03-21. 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sjöstrand (V) har inkommit med en motion avseende akademisk 
specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST.  

I motionen föreslås följande:  

 Svalövs kommun inför akademisk specialisttjänstgöring  

 Svalövs kommun gör en utredning av dagens och framtida behov av 
vilka specialister vi behöver och gör en plan över hur många som på 
hel- eller halvfart kan utbilda sig med lön.  

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har skrivit ett yttrande där det 
sammanfattningsvis framgår att en omfattande kompetensinventering samt en 
kartläggning av närstående och kommande kompetensbehov redan pågår. Det 
finns inget utrymme med nuvarande budget att särskilt beakta vårdförbundets 
modell för utbildningsanställningar.  

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-04-17, § 51, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2019-03-21, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-03-21. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-04-17, § 51Svar på motion, 
daterad 2019-03-21 
Remitteringsbeslut 
Motion från Patrik Sjöstrand (V), inkommen 2018-11-16 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Teddy 
Nilssons (SD) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 
1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens 
yttrande, daterat 2019-03-21. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Vård- och omsorgsnämnden  
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, SAMA) 
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Dnr 1-2019 

§ 122 Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut 
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden 
2019-04-04 – 04-30.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-
05-13. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
 

 


